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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 

 

 226/2004. (XI.30.) KT.  számú határozat, Nagyecsed Város Településszerkezeti 
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 3/2005. (II. 18.) számú rendelet, Nagyecsed Város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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1.3. Helyszíni, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 

1. Beavatkozási pont 
A tervezett beavatkozás külterületen, Nagyecsed belterületétől délre, külterületen a 0185/1 
hrsz-ú út - a 115.sz. vasúti vonal - közigazgatási határvonal (Nagyecsed - Tiborszállás) - 0176/5 
hrsz-ú út által közrezárt terület. 
 

 
(Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 
Nagyecsed külterületén lévő ingatlanon 11 istállós baromfi telep létesítése tervezett, a 
kapcsolódó kiszolgáló épületekkel- építményekkel. Beruházói igényként felmerült állattartó 
telep építése a 0176/14  hrsz-ú (összevonás előtt 0176/11-14) összevont területen 
mezőgazdasági üzemi terület-felhasználás tervezésével, módosításával a hatályos 
településrendezési eszközökön. 
 
A tervezett módosítás során a 0176/14 hrsz-ú (összevonás előtt 0176/11-14) terület 
mezőgazdasági üzemi építési övezetbe kerül részben ipari gazdasági terület építési 
övezetéből, valamint mezőgazdasági ültetvényes övezetéből, részben új beépítésre szánt 
terület kialakításával. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Mü Általános mezőgazdasági terület - ültetvény 

  

Gip Ipari gazdasági terület  

Sz Szabadonálló beépítési mód 

40 40 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

7,5 m 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 
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Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kü-ü Különleges mezőgazdasági üzemi terület övezete 

Sz Szabadonálló beépítési mód 

40 40 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

7,5 m 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

 
A területre vonatkozó szabályozási előírások kialakítása, átalakítása folyamán az alábbi 
általános szabályozási alapelvek, rendeleti előírások az iránymutatóak: 
 

„Mezőgazdasági üzemi terület (övezeti jele Kü-ü) övezetbe a meglévő és újonnan létesülő 
mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a mezőgazdasági termékek feldolgozása, 
tárolása, a mezőgazdasági gépek és szállítóeszközök javítása folyik, nagyüzemi állattartás vagy 
mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység 
befogadására alkalmas. 

a) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú 
épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, 
ha az adott létesítmény védelmi övezetének kijelölésére – végzett tevékenységből 
adódó, engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor, illetve ha azon kívül esik.  

b) A keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt 
tárolókban, műtárgyakban lehet. 

c) Az építési övezetben pince szint létesítése lehetséges. Az állattartó épületeket 
minden esetben vízzáró szigeteléssel kell kialakítani. Trágya tárolására alkalmas 
építmények, tárolók nem helyezhetők el közelebb 100,0 méternél felszíni 
vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok partjától. 

d) Az építési övezet területén, állattartásra és trágya tárolására alkalmas építmények, 
tárolók nem helyezhetőek el közelebb 300,0 méternél lakó épületekhez. 

e) Az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi műszaki 
megoldás kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés 
alkalmazásával – legalább az építési helyen belül - lehet. A műszaki 
megoldásnak legalább az építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell 
magába foglalnia, biztosítva a terület árvíz idején történő 
megközelíthetőségét is.” 

 

A módosítás során a terület keleti oldalán tervezett, de fel nem használt gazdasági célú építési 
övezet kerül megszüntetésre, átsorolásra a jelenlegi terület használatának megfelelően. 
 

A módosításhoz környezeti vizsgálat, külön dokumentumban, készül. 
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Telepítési helyszínrajz 

 
(Forrás: KLINKER KFT.) 

 

Építési engedélyezési tervdokumentációból: 
„A Nagyecsed külterület 0176/4 hrsz-ú ingatlan kivett major besorolású, mezőgazdasági 
művelés alatt nem áll. A jelenlegi 0176/4 hrsz-ú telek tervezési terület 4 db telek összevonással 
került kialakításra. a terület viszonylag sík, rendezett, üres, beépítetlen.  
A telepen új, korszerű állattartási technológiával egy baromfi nevelő telep kialakítása. 
A bojleristállók higiéniai (technológiai) folyosóval összekötve kerülnek kialakításra, 
kapcsolódva a szociális-gazdasági blokkhoz, valamint kialakításra kerülnek még a telepen a 
kapcsolódó kiszolgáló építmények is.” 

(Forrás: KLINKER KFT.) 
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Azonos technológiai sorral megépült telep látképe 

 
 

 
Hatályos tervezett szerkezeti tervi kivágat 
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Természetvédelmi érintettsége a területnek nincs. A terület nem érintett és nem határos a 
Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeinek területével, illetve NATURA2000 területekkel sem. 

 

 
(Forrás: Természetvédelmi Információs Rendszer – TIR) 

 

Helyszíni egyeztetés a Felső-Tisza Vízügyi Igazgatóság képviselőivel megtörtént, melynek 
eredményeként közös javaslat született a helyi építési szabályzat módosítására: 

Az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi műszaki megoldás 
kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés alkalmazásával – 
legalább az építési helyen belül - lehet. A műszaki megoldásnak legalább az 
építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell magába foglalnia, biztosítva a 
terület árvíz idején történő megközelíthetőségét is. 

Az Igazgatóság I-0187-006/2022 ügyiratszámon újabb véleményt adott ki, melyben rögzíti, 
hogy a szakmai iránymutatások betartásával a módosítást nem kifogásolja.  
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2. Beavatkozási pont 
 
A település belterületétől délre, külterületen a 0189 hrsz-ú út - a 115.sz. vasúti vonal - 
közigazgatási határvonal (Nagyecsed - Tiborszállás) – 0188/3 hrsz-ú út által közrezárt terület, 
a hulladéklerakó telep területe. 
 

 
(Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 
A területen tervezett Nagyecsedi Hulladékkezelő Telepen, az Észak-Alföldi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. telephely fejlesztést hajt végre. A KEHOP-3.2.1-15-2016-
00004 „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 
rendszerre” projekt keretében hulladékválogató mű kerül megvalósításra. 
 
A módosítás során az építési övezetre vonatkozó építménymagasság értéke kerül 
megváltoztatásra, 7,5 méterről 15,0 méterre. 
 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kü-h Különleges hulladéklerakó terület övezete 

Sz Szabadon álló beépítési mód 

10 10 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

7,5 m 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

K kialakult telekviszony 
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Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kü-h Különleges hulladéklerakó terület övezete 

Sz Szabadon álló beépítési mód 

10 10 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

15,0 m 15,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

K kialakult telekviszony 
 
 
Helyszínrajz a telep érintett területéről 
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Látványtervek 

 
(Forrás: ÉAK) 

 

A módosítás során a terület a hivatalos ingatlan nyilvántartási alapadatokhoz illesztve kerül 
áttervezésre. 
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3. Beavatkozási pont 
 

Külterületén, a belterülettől nyugatra a 0234/1 hrsz-ú út – a 0207 hrsz – a 0209 hrsz – és a 
0202/3 hrsz-ú út által határolt területen belül elhelyezkedő 0204/4 hrsz. 
 

 
(Forrás: Lechner Tudásközpont) 

 
A tervezett módosítás során gazdasági célú, új beépítésre szánt terület kerül tervezésre, helyi 
vállalkozás telephelyének biztosítására (Stroby Kft.). 
 
A terület érintett a területtől északra húzódó ökológiai hálózat puffer területének övezetével. 
A kis nyúlvány a bekötő út déli oldalára is átterjed. A 2018. évi CXXXIX. törvény 27.§ (1) és (2) 
bekezdésében foglaltak alapján, a beépítésre tervezett 0,32ha terület ezen a szakaszon, nem 
határos ökológiai hálózat mag és folyosó területével. Megszűnése nem okozza a kapcsolatok 
elvesztését, magterületek és folyosók természeti értékeinek és biológiai sokféleségének 
elvesztését, mivel ezek az elemek itt nincsenek jelen. 
 
Az érintett terület közvetlenül kapcsolódik a belterülethez, közútról jól megközelíthető. 
infrastrukturális szempontból jól ellátott terület. 
 
A módosítás során az erdő terület kiterjedése az Erdő Adattár szerinti kiterjedésre bővül, 
ezzel megfelelve annak és a vonatkozó előírásoknak. 



Nagyecsed Város Településrendezési Terv Módosításához 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
15 

A terület természeti érintettsége 

 
(Forrás: OKIR TIR) 

 

Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 

Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Mgy Mezőgazdasági terület – zömében gyep terület  

Az építési övezet / övezet módosított besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Gksz Kereskedelmi szolgáltató terület övezete  

Sz Szabadon álló beépítési mód 

60 60 % - a beépítettség legnagyobb mértéke 

7,5 m 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 

2000 2000 m2 – a minimum kialakítható telekméret 

  

E Gazdasági erdő terület övezete 
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A kérelmező telephely jelenleg családi házas övezetben van. A kertvárosias lakóterületből a 
település külterületére költözik gazdasági területre. A tevékenység végzéséhez műhely és 
raktárépület szükséges, a profilja a programozás, automatizálás, mely nem jár jelentős 
környezeti hatással (zaj, por, szag). 

   

Helyszínrajz 

 
(Forrás: ARCHICUM ST Kft.) 
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Homlokzatok 

 

 
(Forrás: ARCHICUM ST Kft.) 
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Látványtervek 
 

 
 

 
(Forrás: ARCHICUM ST Kft.) 
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2. Beavatkozási pontok ismertetése  

1. 

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A tervezett beavatkozás 
külterületen, Nagyecsed 
belterületétől délre, 
külterületen a 0185/1 hrsz-
ú út - a 115.sz. vasúti vonal 
- közigazgatási határvonal 
(Nagyecsed - Tiborszállás) - 
0176/5 hrsz-ú út által 
közrezárt terület. 

Különleges beépítésre 
szánt mezőgazdasági 
üzemi terület (nagyüzemi 
állattartással) kialakítása. 
11 istállós baromfi telep 
létesítése.   

- szántó (Sz3, Sz4) 
 

- Ipari gazdasági terület 
(Gip) 
- Mezőgazdasági terület 
– ültetvény övezete 
(Mü) 
 

6,53 
 
2,40 

2,61 
 
8,88 
 

- Mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 
- Mezőgazdasági terület – ültetvény övezete (Mü) 
 
 

6,32 
2,61 

4,42 
9,66 

Védelmi rendeltetésű 
zöldsávok kialakítása, 
valamint tájba illesztési 
kérdések rendeleti szintű 
rögzítése szükséges, az 
állategészségügyi 
szabályok figyelembe 

vételével. 

 
 
 

 
 
 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:  
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A kialakított övezetben létrejövő és működő vállalkozások, új munkahelyek megteremtésével biztosítja, 
remélhetőleg a helyi munkavállalók részére alapesetben. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek enyhítésére szolgálhat, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet (nyilv.sz.: 61640 és 61642). Épített örökség a közelben nem 
található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség lehet a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására, az állategészségügyi szabályok figyelembe vételével. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 
részben megváltozik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Új infrastrukturális kapacitás nem jön létre a beruházás során. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. A terület 
környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet. 

 
 



Nagyecsed Város Településrendezési Terv Módosításához 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
21 

2. 

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen a település 
belterületétől délre, 
külterületen a 0189 hrsz-ú 
út - a 115.sz. vasúti vonal - 
közigazgatási határvonal 
(Nagyecsed - Tiborszállás) – 
0188/3 hrsz-ú út által 
közrezárt terület, a 
hulladéklerakó telep 
területe. 

Az övezeti előírás 
felülvizsgálata, az övezetre 
előírt magassági érték 
módosítása, tervezett 
fejlesztés támogatásához. 

- hulladáklerakó telep  
 

- különleges 
hulladáklerakó területe 
(Kü-h) 
 

n.a. n.a. 

 

- különleges hulladáklerakó területe (Kü-h) 
 

n.a. n.a. - szabályozási előírást 
érintő módosítás 

 
 
 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:  
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által érintett területet (nyilv.sz.: 61640). Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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3. 

Módosításra kijelölt 
területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitá
si érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületén, a 
belterülettől nyugatra a 
0234/1 hrsz-ú út – a 0207 
hrsz – a 0209 hrsz – és a 
0202/3 hrsz-ú út által 
határolt területen belül 
elhelyezkedő 0204/4 hrsz. 

Gazdasági célú terület 
kialakítása, új beépítésre 
szánt terület tervezésével. 

- legelő (L3) 
 

- mezőgazdasági terület 
– zömében gyep (Mgy) 
 

1,011 n.a. 
 

- kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz) 
- gazdasági erdő terület (E) 
 

0,32 
0,69 

n.a. 
n.a. 

 

 
 
 
 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:  
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A kialakított építési övezetben létrejövő vállalkozás, új munkahelyek megteremtésével biztosítja, remélhetőleg a 

helyi munkavállalók részére alapesetben. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével, a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 

munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek enyhítésére szolgálhat, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség lehet a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 

fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 

részben megváltozik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Új infrastrukturális kapacitás nem jön létre a beruházás során. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új közlekedési kényszerek alakulhatnak ki. 
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3. Településszerkezeti módosítások 
 

3.1. Településszerkezeti terv leírásának határozata 
 

Nagyecsed Város Önkormányzatának 
76/2022 (V.31.) KT. 

határozata 
Nagyecsed Város településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának módosításáról 

 
A Képviselő-testület 

 
1. A település közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a 
településszerkezeti terv leírásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 
megtárgyalta. 
 
2. a 226/2004 (XI.30.) számú határozattal elfogadott, Nagyecsed Város Településszerkezeti 
tervének és a szerkezeti terv leírását az alábbiak szerint módosítja: 
 
a) A határozat III. fejezet 3.2.3. alpontjának helyébe a következő lép: 
 
Kereskedelmi, szolgáltató terület 
Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
Szintterület-sűrűség: 1,1 
 
Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a belterület nyugati oldalán 
Szintterület-sűrűség: 1,1 
 
Ipari-gazdasági terület 
Gip jelű ipari-gazdasági terület 
Ebbe a terület-felhasználásba tartoznak a környezetükre jelentős mértékű zavaró hatást 
kifejtő területek. 
Szintterület-sűrűség: 1,2 
 
Gip* jelű (mezőgazdasági) ipari terület 
Ebbe a terület-felhasználásba tartoznak a mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó 
ipari  területek.  
Szintterület-sűrűség: 1,2 
 
b) A határozat III. fejezet 3.2.4. alpontjának helyébe a következő lép: 
 

Azok a területek, amelyek a rajtuk elhelyezkedő építmények különlegessége miatt a fenti 
területektől eltérő terület-felhasználásúak. 
 
Nagyecseden a különleges területek: 
Kü-t jelű Temető területe 
Kü-r jelű Rekultiválandó terület 
Kü-k jelű Kegyeleti park területe 
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Kü-h jelű Hulladéklerakó területe 
Kü-sz jelű Szennyvíztisztító területe 
Kü-re jelű Rendezvény terület 
Kü-ü jelű Mezőgazdasági üzemi terület 

 

A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei: 

A településszerkezeti tervbe a terület-felhasználási egységekre meghatározandó: 

Általános használat 
szerinti terület 

Sajátos használat 
szerinti terület 

Megengedett 
legnagyobb 

szintterület sűrűség 

Közüzemi 
közművesítettség 

mértéke 

Lakóterület Kisvárosias      Lk 0,8 teljes 

Kertvárosias 
Lke-1, Lke-2 

0,4 teljes 

Falusias      Lf-1, Lf-2 0,35 teljes 

Vegyes terület Településközponti 
Vegyes                   Vt 

 
1,1 

 
teljes 

Központi 
Vegyes                   Vk 

 
1,3 

 
teljes 

Gazdasági terület Ipari            Gip, Gip* 1,2 teljes 

Ker. szolg           Gksz 
Gksz* 

1,1 teljes 

Különleges terület Kü-t (temető) 
Kü-r (rekult. terület) 
Kü-k (kegyeleti park) 
Kü-sz (szennyvíz t.t.) 
Kü-h (hulladék lerkó) 
Kü-re (rendezvény t.) 
Kü-ü (mezőgazdasági 
üzemi t.) 

0,2 
0,2 
0,2 
0,6 
0,2 
0,2 
0,4 

közművesítetlen 
közművesítetlen 
közművesítetlen 
részleges közmű 
részleges közmű 

teljes 
részleges közmű 

 
c) A határozat az alábbi, IV. fejezettel egészül ki: 
 

IV. Fejezet 
Településszerkezeti tervlap megállapítása 

A T-01/2022 munkaszámú, T-1m jelű településszerkezeti tervet az 1. melléklet tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

K.m.f 
 
   Kovács Lajos                    Dr. Bölcsik István 
              polgármester                jegyző 
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4. Alátámasztó munkarész 
 

1. Tájrendezési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

2. 
Környezetalakítási 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz az 1. beav. területre vonatkozóan a munkarész 

kidolgozásra került. 

3. Közlekedési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

4. Közművek 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

5. Hírközlési munkarész 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került 
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

6. MTrT 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
kidolgozásra került. 

7. Biológiai aktivitási érték 
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész 
kidolgozásra került. 

 

4.1. Településképi előírások vizsgálata  
 
A tervezett módosítások – területi elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján – érdemben 
befolyásolják a település kép kialakult jellegét. Az Nagyecsed Város Önkormányzata képviselő-
testületének 20/2017. (XII.29.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott településképi 
előírások össze egyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti 
elemekhez. 
Az esetlegesen felmerülő településképet befolyásoló szabályozási irányelvekre adott rendeleti 
válaszokat a hatályos rendelkezés már tartalmazza, azokon változtatni nem szükséges. 
 

4.2 Új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó nyilatkozat 
 

2018. évi CXXXIX törvény Igazolás/megfelelés 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület 
kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a 
következő szempontok mérlegelése alapján kell 
kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a 
meglévő települési területhez, 

1. beavatkozás esetén meglévő beépítésre szánt 
területhez (ipari park és regionális hulladék lerakó), 
egyébként települési térséghez csatlakozik. A telephez 
tartozó védőtávolság lakóterületektől, ezen a helyen 
biztosított. 
3. beavatkozás esetén a belterülethez közvetlenül 
csatlakozik. 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

1. beavatkozási pont esetén a terület települési 
térséghez csatlakozik, ami már jelenleg is közvetlenül 
csatlakozik Fábiánháza gazdasági területeihez. A két 
település gazdasági területei – a közlekedési folyosó k 
mentén – már jelenleg is összeérnek. A kis mértékű 
területbővítéssel nem közelítenek még jobban 
egymáshoz. 
3. beavatkozás esetén a beavatkozás során kialakuló új, 
beépítésre szánt terület kialakulásával a beépítésre szánt 
terület nem okozzák a szomszédos települések 
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beépítésre szánt területeivel történő összenövést, 
azoktól továbbra is több kilométerre helyezkedik el. 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak 
akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre 
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 

1. beavatkozás esetén a település közigazgatási területén 
belül, a tervezett rendeltetésnek és védelmi 
intézkedéseknek megfelelő, mezőgazdasági üzemi 
terület nem található. A felhasználni kívánt ingatlan 
művelés alól kivett terület (megkezdett beruházás 
területe). 
3. beavatkozás esetén a tevékenységnek megfelelő, be 
nem épített, a lakó területektől kellő távolságra 
elhelyezkedő kereskedelmi szolgáltató terület (a 
szükséges infrastrukturális és közúti kapcsolattal) a 
közigazgatási területen belül nem található. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot 
abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület 
– tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene 
annak várható költsége miatt. 

A módosítás során létrejövő új beépítésre szánt terület 
teljesíti az (1) c) pontjára vonatkozó feltételt.  

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével 
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az 
újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy 
különleges terület kijelölése esetén zöldterületet 
vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy 
véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület 
rendeltetése miatt az adott területen nem 
valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a 
véderdő területét a település arra alkalmas más 
területén kell kijelölni. 

A módosítás során új erdő terület került kijelölésre, 0,691 
ha területen, amely így teljesíti a feltételt, mivel az új 
beépítésre szánt terület (2,73 ha) 5%-os telepítendő 
zöldterületi küszöb értéke 0,137 ha. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi 
katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

A módosítással érintett terület nem esik a borszőlő 
termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeibe. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. 
és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 

A módosítással érintett terület nem esik az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszter I-II. osztályú területeibe. 

 
4.3 Környezetvédelmi alátámasztó munkarész 
 

Az alátámasztó munkarészt jelentős terjedelme miatt különálló dokumentumként lásd 
csatolva. 
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4.4 A szabályozás kialakítása 
1. beavatkozási pont 
A módosítás során új állattartó telep kialakításához szükséges mezőgazdasági üzemi terület 
jön létre. Az új beépítésre szánt terület nem közvetlenül a közigazgatási határ mentén 
helyezkedik el, de települési térséghez csatlakozik. A tervezett telep nagylétszámú szárnyas 
állomány tartására alkalmas, ezért állategészségügyi szempontból sem a telken belüli 
elemként, sem azon kívül önálló elemként fasor, erdősáv nem tervezett. 
 
Hatásterület és szagkoncentráció 

 
A telep védelmi övezetének szélessége 239,0 méter. A legközelebbi lakóépület 625,0 méter 
távolságra helyezkedik el az istállóktól, ami a Fábiánháza közigazgatási területén helyezkedik 
el, gazdasági egyéb építési övezeti besorolás alatt. A tervezett telep hatásterülete nem lépi át 
Nagyecsed közigazgatási határát.  
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A beruházó – Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. – kérelme a módosításban szereplő, 
saját tulajdonban lévő ingatlanját jelöli meg beruházási célterületnek. 
 
A terület a 9/2019.  (VI. 14.) MvM rendelet alapján nagyvízi meder övezetébe tartozik: 

„6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 
(2) A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a jogszerűen kijelölt 
beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, a vízügyi 
igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni. 
(3) A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi igazgatási szerv 
egyetértésével lehet új beépítésre szánt területet kijelölni.” 

 

 
 
A probléma feloldására 2022. január 19-én egyeztetés került megtartásra, melynek alapját a 
FETIVIZIG I-0303-016/2021. iktatószámú véleménye adta. Az egyeztetés eredményes, 
kompromisszumos megoldással zárult (lásd az iratanyagban csatolt teljes feljegyzést). 
 
A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a I-0187-006/2022 ügyiratszámú újonnan kiadott 
véleményében rögzített előírások betartásával lehet beépítésre szánt területet kialakítani a 
beavatkozási pontban rögzített területen. Eszerint: 

 az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi műszaki megoldás 
kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés alkalmazásával – 
legalább az építési helyen belül - lehet. 

 a műszaki megoldásnak legalább az építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell 
magába foglalnia, biztosítva a terület árvíz idején történő megközelíthetőségét is. 

A kért előírások a Rendelet tervezet 18.§ (2) bekezdés g) pontjában kerülnek rögzítésre. 
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2. beavatkozási pont 
A tervezethez külön dokumentumként csatolásra kerül az az „Egységes környezethasználati 
engedély módosítására irányuló kérelem” (Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, 
szállítási és előkezelő rendszerre Nagyecsed, 0188/19 hrsz-ú ingatlanon) amely a beruházás 
alátámasztását szolgálja, igen részletesen. 
 
Az engedély módosítását jóváhagyó határozat 2022. április 05-én, 257-16/2022 ügyszámon 
került kiadásra, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Komplex Engedélyezési, 
Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztályról. 
 
A Naturaqua Zrt. (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 5.) által elkészített építészeti 
dokumentáció szerint egyebek mellett a következő beruházás megvalósítását tervezik a 
kisvárdai hulladékkezelő központban: 
 
Mechanikai-biológiai kezelőtér részleges fedése: 
„A helyszínen a beruházás keretében 1 db három oldalról zárt, fedett csarnok építése valósul 
meg (~1 227 m2). A meglévő MBH előkezelő területen a jelenleg megtalálható és üzemelő 
hulladék előkezelő eszközök a tervezett csarnokba kerülnek áthelyezésre.” 
Ez a tervezett csarnok egy oldalról nyitott, teljesen fűtetlen hőszigeteletlen módon készülne. 
Kb. 40/30 m téglalap alaprajzú. Alacsony hajlásszögű nyeregtetős. Alapterülete kb. nettó 1200 
m2. A csarnok gerincmagassága 10,38 m, homlokzat magassága 7,47 m. 
A csarnok alatt új térburkolat nem készül, a meglévő marad meg. 
Acél pillérváz és trapézlemez homlokzat burkolat készül. A tető acél trapézlemez burkolatú 
szelemenváz, amit a pillérekre helyezett rácsostartók tartanak. A csarnok falazata vízszintes 
acél „Z” szelemenekre szerelt trapézlemezes burkolatból áll.” 
 
A Regionális Hulladékkezelő Központ fejlesztése csak részben valósul meg a jelenlegi projekt 
keretében készített tervek által részletezetten. Ennek további fejlesztése előkészítés alatt áll, 
ami további épületállomány kialakítását teszi szükségessé, a folytatott tevékenység 
esetlegesen felmerülő volumen növelésének kiszolgálásához. 
 
Ennek keretében hulladék válogatás kerül fejlesztésre. Ehhez nagyméretű tehergépjármű 
befogadás, beltérben elhelyezendő, nagy magasságú válogató berendezések, esetlegesen 
daruzható szabad belső csarnok kialakítással. Mindezek összeségében elengedhetetlenné 
teszik egy a jelenlegitől eltérő építménymagasság meghatározását (7,5 méter). A város 
érvényes építési szabályzatának építménymagasságra vonatkozó normatív értéke 15,0 
méterre változik.  
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Az engedély módosító határozatának első oldala 
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3. beavatkozási pont 
 
A módosítás során az eredetileg kialakítani tervezett gazdasági terület, kereskedelmi, szolgáltató 
területre módosult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztállyal folytatott szóbeli egyeztetés során. A 
gazdasági társaság telephelyének lakóterületről történő kiköltözése mindenképpen támogatott, 
azonban a kialakítandó új telephely igényelt építési övezete – a közelben elhelyezkedő lakóterületek 
miatt – kompromisszumos megoldásként kerül módosításra. A lakóterület határa 70,0 méterre 
helyezkedik el a tervezett telephelytől. 
 
A Beruházási (Stroby Kft.) terület Ökológiai hálózat puffer területét érinti. Azonban abba nem 
beékelődik, nem szakítja meg az Ökológiai Hálózat elemeinek kapcsolatát, jelentős hatást nem fejt ki 
rá. A terület jelentős közlekedési sávokkal már elhatárolt a törzsterülettől. A beruházási terület északi 
oldalán meglévő fasor helyezkedik el. 
A területre vonatkozó további természetvédelmi előrások rögzítésére a Rendelet tervezetben nincs 
szükség. 
 
A terület természeti érintettsége 

 
(Forrás: OKIR TIR) 

A terület a lerakóhoz vezető út mellől, déli oldalról északra fotózva 
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A terület a lerakóhoz vezető út mellől, déli oldalról észak-keletre fotózva 

 
 
A beruházási terület és a lakóházak között egy mobil távközlési torony helyezkedik el. 
 

 
Forrás: e közmű 

 
A terület határán, illetve a belterület végénél (cca. 70,0 méter) minden közmű elem rendelkezésre áll, 
a szükséges csatlakozások a beruházó részére rendelkezésre állnak. 
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5. Szabályozási módosítások 
 

5.1. Helyi Építési Szabályzat módosító rendelete 
 

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022 (V.31.) önkormányzati 
rendelete 

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
rendelet módosításáról 

Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 67. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
államigazgatási szervek és települési önkormányzatok, az állami főépítészi hatáskörében eljáró 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 4/2022. (II.28.) rendelet 2. számú melléklete 2.2.1. pontja által biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Településfejlesztési Bizottság, valamint Nagyecsed Város 
Önkormányzat Képviselő Testületének 12/2017. (V. 30.) számú rendelet szerinti partnerek 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
1. § 

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, 
épületet és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, 
átalakítani, korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági 
engedélyt adni csak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.), valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, továbbá a rendelet 4. 
melléklete szerinti T-22/2020. törzsszámú településrendezési terv szabályozási tervei (S-1), a 
rendelet 5. melléklete szerinti T-01/2022 törzsszámú településrendezési terv szabályozási 
tervei (S-2) és a jelen Helyi Építési Szabályzat együttes figyelembe vételével szabad.” 

 
2. § 

(1) A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki: 
(A település igazgatási területének beépítésre szánt területei:   
Gazdasági területek:) 

„cd) kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz*)” 
(2) A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés d) pontja a következő dg) alponttal egészül ki: 
(A település igazgatási területének beépítésre szánt területei:   
Különleges területek:) 

„dg) mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü)” 
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3. § 
A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 17. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
„(6) A Gksz* jelű építési övezetben szabadonálló beépítési mód mellett 2000 m2 legkisebb 
építési telek alakítható ki. Az építési övezetben a megengedett építménymagasság 7,5 m, a 
legnagyobb beépítettség 60%, a legkisebb zöldfelület mutató 20% lehet.” 

 
4. § 

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
(Nagyecsed különleges területei sajátos használatuk szerint:) 
„g) mezőgazdasági üzemi terület” 

 
5. § 

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 18.§ (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
(A különleges területek célja és használatuk fajtája:) 
„g) mezőgazdasági üzemi terület (övezeti jele Kü-ü): mezőgazdasági üzemi terület övezetbe 

a meglévő és újonnan létesülő mezőgazdasági üzemek (majorok) tartoznak, ahol a 
mezőgazdasági termékek feldolgozása, tárolása, a mezőgazdasági gépek és 
szállítóeszközök javítása folyik, és amelyek nagyüzemi állattartás vagy mezőgazdasági, 
továbbá mezőgazdasági termeléshez szorosan kapcsolódó ipari tevékenység 
befogadására alkalmasak, az alábbiak figyelembevételével: 
ga) az építési övezetben kivételesen elhelyezhető a gazdasági tevékenységi célú 

épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások, ha 
az adott létesítmény védelmi övezetének kijelölésére – végzett tevékenységből 
adódó, engedélyezett biztonsági távolság - nem kerül sor, továbbá ha azon kívül esik, 

gb) a keletkezett szennyvizek és hulladékok elhelyezése csak vízzáró szigetelt tárolókban, 
műtárgyakban lehetséges, 

gc) az építési övezetben pince szint létesítése lehetséges, 
gd) az állattartó épületeket minden esetben vízzáró szigeteléssel kell kialakítani, trágya 

tárolására alkalmas építmények, tárolók nem helyezhetők el felszíni vízfolyások, 
csatornák, vízelvezető árkok partjától 100 méternél közelebb, 

ge) az építési övezet területén állattartásra és trágya tárolására alkalmas építmények, 
tárolók nem helyezhetők el lakóépületektől 300 méternél közelebb, 

gf) az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi műszaki megoldás 
kialakításával vagy legalább az építési helyen belül mértékadó árvízszintre történő 
talajfeltöltés alkalmazásával lehet. A műszaki megoldásnak legalább az építménnyel, 
műtárggyal érintett területrészt kell magába foglalnia” 

 
6. § 

A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(3) A különleges területek építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél valamennyi építési 
övezetében kizárólag szabadonálló beépítési mód megengedett azzal, hogya megengedett 
legkisebb telekméret a Kü-re építési övezetben 1000 m2, a Kü-ü építési övezetben 2000 m2, a 
Kü-t, a Kü-h és a Kü-sz építési övezetekben az eddig kialakult telekméretek, a megengedett 
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legkisebb zöldfelületi mutató a Kü-t, a Kü-k és a Kü-ü építési övezetben 40%, a Kü-h építési 
övezetben 20%, a Kü-sz építési övezetben 30%, a megengedett építménymagasság a Kü-t, a 
Kü-k, a Kü-sz és a Kü-ü építési övezetben 7,5 méter, a Kü-re építési övezetben 9 méter, a Kü-h 
építési övezetben 15 méter, a megengedett legnagyobb beépítettség a Kü-t, a Kü-k és a Kü-h 
építési övezetben 10%, a Kü-re építési övezetben 20%, a Kü-sz építési övezetben 35%, a Kü-ü 
építési övezetben 40%.” 

 
7. § 

(1) A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
 
(2) A helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 3/2005 (II. 18.) 
önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki. 
 

8. § 
Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba. 

 
 
 
 

Kovács Lajos          Dr. Bölcsik István 
         polgármester     jegyző 

 
 

 



Nagyecsed Város Településrendezési Terv Módosításához 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
38 

1. Melléklet 
4. melléklet a 3/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez 
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2. Melléklet 
5. melléklet a 3/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelethez 
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6. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos 
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására 
 

6.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat 

 

A 218/2009 (X. 06.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a 

térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba 

beépítésre kerültek. 

Kelt.: Nyíregyháza, 2022. február hó 01 nap 

 

 

 

      ……………………….. 
                  Labbancz András 
                    okl. településmérnök 
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6.2. Övezeti lehatárolás 

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok: 

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 
o a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019/(VI.14.) MvM rendelet. 

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 5/2020.(VI.26.) sz. megyei önkormányzati rendelet (továbbiakban MTrT) 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség MTrT szerinti 
tervezési 
területen 

Hatályos terv  
szerinti tervezési 

területen 

Módosítás után  
a terület nagysága a 
tervezési területen 

Változás mértéke 

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen ha ha % ha % ha % 

1. Erdőgazdálkodási térség érinti érinti 9,98 9,29 93,28 9,98 100,0 0 +6,72 

2. Mezőgazdasági térség érinti érinti 52,27 50,86 97,30 48,57 92,92 -2,29 -4,38 

3. Sajátos terület-felhasználású térség érinti érinti 15,53 15,53 100 15,53 100 0 0 

4. Vízgazdálkodási térség érinti nem érinti - - - - - - - 

5. Települési térség érinti érinti - - - - - - -  

6. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra 
egyedi építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 

érinti nem érinti - - - - - - - 

7. Ökológiai hálózat magterületének övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti nem érinti - - - - - - - 

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete érinti érinti 0,68 0,68 100 0,68 100 0 0 

10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti nem érinti - - - - - - - 

11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete érinti nem érinti - - - - - - - 

12. Erdők övezete érinti érinti 9,98 9,98 100 9,98 100 0 0 

13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti nem érinti - - - - - - - 

14. Tájképvédelmi terület övezete érinti érinti 3,86 3,86 100 3,86 100 0 0 

15. Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete  nem érinti nem érinti - - - - - - - 

16. Vízminőség-védelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

17. Nagy vízi meder övezete érinti érinti 81,49 81,49 100 81,49 100 0 0 

18. VTT-tározók övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

19. Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -  

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti érinti 98,95 98,95 100 98,95 100 0 0 

21. Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti nem érinti - - - - - - - 

22. Tanyás területek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -  

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete érinti érinti - - - - - - -  

24. Térségi együttműködések övezete érinti érinti - - - - - - -  

25. Határon átnyúló együttműködés övezete érinti érinti - - - - - - -  

26. Gyümölcstermesztés térségi jelentőségű övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -  

27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet érinti érinti - - - - - - -  

28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet nem érinti nem érinti - - - - - - -  
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1. Erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 

MaTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 

a követelmény teljesítése:  
A tervezési területen 
 

 

az MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 9,98 ha  

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület 9,29 ha  

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése 0,69 ha 

 a tervezett módosítása után az erdőterület (B)  9,98 ha 

az erdőtelepítésre javasolt területek összesen (C) 0,00 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 3.§ (1): A településrendezési eszközök készítése során az Országos 
Erdőállomány Adattárban nem szereplő erdőterület terület-felhasználási egységeket a 
településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a természeti és kulturális 
örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén 
javasolt kijelölni. 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során út településrendezési eszköz nem készül, illetve csak Adattári erdő 
helyezkedik el a területen.  

 

2. Mezőgazdasági térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági 
terület települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész 
természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre 
szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló 
terület terület-felhasználási egységbe sorolható; 

a követelmény teljesítése:  
A tervezési területen 
 
 

az OTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A) 52,27 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület 50,86 ha 

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület 
csökkenése/növekedése 

-2,29 ha 

a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B) 48,57 ha 

(A) x 0.75 ≤ (B); és a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével, beépítésre szánt terület vagy 
különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület terület-felhasználási egységen túl más 

terület-felhasználási egység nem került kijelölésre. 

Az OTrT 11.§ b) bekezdés szerinti 75%-os területi mutatónak megfelel a tervezett módosítás. 
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3. Sajátos terület-felhasználású térség 

követelmény: 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül 
a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

e) a sajátos terület-felhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának 
megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület 
települési terület-felhasználási egységbe kell sorolni. 

a követelmény teljesítése:  
A tervezési területen 
 

 

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 15,53 ha  

területe a hatályos településszerkezeti tervben 15,53 ha  

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0,00 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 15,53 ha 

A térség teljes egészében különleges hulladékkezelő céljára szolgáló terület-felhasználási egységbe sorolt. 

 
 

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén belül a 
települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

d) a települési térség területén bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 

 

a lehetőség kihasználása: 
 
 

A települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe kerület besorolásra: 

- Különleges terület 
- Ipari gazdasági terület 
 

 

9. Ökológiai hálózat puffer területének övezete 

követelmény: 
 

OTrT. 27 § (1) bekezdés: Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – kivéve, ahol 
az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton 
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg – csak olyan megyei 
területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési eszközökben 
olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai 
folyosója és pufferterülete övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok 
kapcsolatait nem veszélyezteti. 

a követelmény teljesítése:  
A tervezési területen 

területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 0,68 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 0,68 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0,00 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 0,68 ha 
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követelmény: 

OTrT 27. § (2) (3) bekezdés: (2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3) 
bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a településszerkezeti terv beépítésre 
szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy 
ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem 
veszélyezteti. 

(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a 
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti 
Terve települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2) bekezdésben 
meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető. 

a követelmény teljesítése: 
Az új beépítésre szánt terület nem határos magterülettel és ökológiai folyosóval, így azok 
értékeit, biológiai sokféleségét nem veszélyezteti. 

követelmény: 
 

OTrT 27. § (4) bekezdés: Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben célkitermelőhely nem létesíthető. 

a követelmény teljesítése:  
Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

 

12. Erdők övezete  

követelmény: 
 

OTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének 
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén belül a 
tervezési területen az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  
 

az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdő összesen (A) 9,98 ha 

a hatályos településszerkezeti tervben a terület 9,29 ha 

a tervezett módosítással a terület 
csökkenése/növekedése 

0,00 ha 

a tervezett módosítás után a terület (B) 9,98 ha 

 

követelmény: 
 

OTrT 30. §: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet  
 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során az övezetben új külszíni bánya nem került tervezésre, tehát a 
követelmény teljesül. 
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14. Tájképvédelmi terület övezete  

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (1): A tájképvédelmi terület övezete területére a megye 
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell határozni a 
tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére készülő 
településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a tájjelleg 
megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a hagyományos 
tájhasználat helyi jellemzőit. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén belül a 
tervezési területen az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  

területe az MTrT -ben (A) 3,86 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 3,86 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0,00 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 3,86 ha 

 

 
követelmény: 

 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (2): A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi 
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása 
érdekében – a településkép védelméről szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján 
kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének 
egyedi szabályait 

a követelmény teljesítése: 

Hatályban lévő településrendezési eszközök tartalmaznak ilyen előírásokat: 
Településszerkezeti terv és szerkezeti terv leírás a 226/2004.(XI.30.) számú határozattal 
került elfogadásra. 
A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási tervek az 3/2004. (II.18.) számú rendelettel 
került elfogadásra. 

 
követelmény: 
 

b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti 
településképi rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi 
követelményeket. 

a követelmény teljesítése: 

A településkép védelméről szóló, 20/2017 (XII.29.) rendelettel elfogadott 
Önkormányzati rendelet 16.§ és a 23.-25.§ rendelkezik a tájképvédelemről, a tájban 
megjelenő épített környezeti elemekről, többek között. 

 
követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (3): A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység 
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával 
engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése: Új bányászati terület a tervezés során, az övezetben nem került kijelölésre. 

 
követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 4.§ (4): A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus 
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi 
egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető 
műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani. 

a követelmény teljesítése: 
Tájképvédelemmel érintett területen ilyen elemek és terület-felhasználás nem 
tervezett. 
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17. Nagy vízi meder övezete  

 
követelmény: 

 

9/2019. (VI. 14.) 6.§ (1): A nagyvízi meder övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 

a követelmény teljesítése: 

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a I-0187-006/2022 ügyiratszámú 
véleményében rögzített előírások betartásával lehet beépítésre szánt területet 
kialakítani. Mely szerint: Az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi 
műszaki megoldás kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés 
alkalmazásával – legalább az építési helyen belül - lehet. A műszaki megoldásnak 
legalább az építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell magába foglalnia, 
biztosítva a terület árvíz idején történő megközelíthetőségét is. 

 
követelmény: 
 

9/2019. (VI. 14.) 6.§ (2): A nagyvízi meder övezetében a településrendezési eszközökben, 
a jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területen a helyi építési szabályzatnak megfelelően, 
a vízügyi igazgatási szerv hozzájárulásával lehet építési tevékenységet folytatni.  

a követelmény teljesítése: 

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a I-0187-006/2022 ügyiratszámú 
véleményében rögzített előírások betartásával lehet beépítésre szánt területet 
kialakítani. Mely szerint: Az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi 
műszaki megoldás kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés 
alkalmazásával – legalább az építési helyen belül - lehet. A műszaki megoldásnak 
legalább az építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell magába foglalnia, 
biztosítva a terület árvíz idején történő megközelíthetőségét is. 

 
követelmény: 
 

9/2019. (VI. 14.) 6.§ (3): A településrendezési eszköz módosítása esetén a vízügyi 
igazgatási szerv egyetértésével lehet új beépítésre szánt területet kijelölni. 

a követelmény teljesítése: 

A Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság a I-0187-006/2022 ügyiratszámú 
véleményében rögzített előírások betartásával lehet beépítésre szánt területet 
kialakítani. Mely szerint: Az építési övezetben építményt elhelyezni csak árvízvédelmi 
műszaki megoldás kialakításával vagy mértékadó árvízszintre történő talajfeltöltés 
alkalmazásával – legalább az építési helyen belül - lehet. A műszaki megoldásnak 
legalább az építménnyel, műtárggyal érintett területrészt kell magába foglalnia, 
biztosítva a terület árvíz idején történő megközelíthetőségét is. 

 

20. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete 

követelmény: 
9/2019 (VI. 14.) 8.§ (1): Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési 
eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

a követelmény teljesítése:  
A település közigazgatási 
területén belül a 
tervezési területen az 
államigazgatási szervek 
előzetes 
adatszolgáltatásának 
figyelembe vételével 
lehatárolt kiváló 
termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 98,95 ha 

területe a hatályos településszerkezeti tervben 98,95 ha 

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 ha 

területe a tervezett módosítás után (B) 98,95 ha 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 8.§ (2): Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési 
eszközökben csak olyan terület-felhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető 
ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el. 
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a követelmény teljesítése:  

Az övezet érinti a tervezési területet, nyilvántartásba vett ásványinyersanyag-
előfordulások, bányászati terület és mezőgazdasági terület érintik. 
Ezek összességében nem lehetetlenítik el a nyersanyagkészlet távlati felhasználását. 

  

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 5.§ (1) b: A térszervező városok és a hagyományosan vidéki települések 
övezetébe tartozó települések a településhálózatra gyakorolt hatásuk mértékétől 
függően a következőek lehetnek: 
b) térségi jelentőségű térszervező város, 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 5.§ (2) a): A regionális és a térségi jelentőségű térszervező városok 
esetében azok térszervező szerepének erősítése, a települési térség minőségi fejlesztése 
érdekében: 
a) településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése során 
a térszervező szerepre figyelemmel kel a jövőképet és célrendszeret kidolgozni, 

a követelmény teljesítése:  A településrendezési eszközök vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 5.§ (2) b): a településrendezési eszközökben új falusias lakóterületet csak 
a meglévő falusias lakóterülethez csatlakozva lehet kijelölni, amennyiben a 
településszerkezet folytonossága ezt megköveteli. 

a követelmény teljesítése: A módosítás során új falusias lakóterület nem került kijelölésre. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (1): Új fejlesztési terület kijelölésekor, amennyiben a beépítetlen 
fejlesztési területek aránya meghaladja a település belterületének és beépítésre szánt 
területeinek 20%-át, akkor az új fejlesztési terület kiterjedésével legalább azonos méretű 
beépítetlen fejlesztési területet egyidejűleg vissza kell sorolni (visszasorolás). 

a követelmény teljesítése: 
A beépítetlen fejlesztési területek aránya nem éri el a beépítésre szánt területek 20%-
át. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (2): A településrendezési eszközök készítése során a települési térség 
20%-át meghaladó, beépítetlen fejlesztési területek esetén meg kell vizsgálni a 
visszasorolás, vagy az időbeni ütemezés lehetőségét a környezeti, társadalmi és 
gazdasági folyamatok tükrében. 

a követelmény teljesítése: Új településrendezési eszköz az eljárás során nem készül. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (3): Az (1) bekezdés szerinti követelmény egymással határos 
önkormányzatok közös tervezése során a településcsoportra vonatkozóan is 
alkalmazható. 

a követelmény teljesítése: Közös tervezés nem történik az eljárás során. 

követelmény: 
 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (4): Az (1)-(3) bekezdést nem kell alkalmazni, ha 

a) a fejlesztés megyei területfejlesztési programban, vagy települések által közösen 
készített integrált településfejlesztési stratégiájában szerepel, 

b) a módosítás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások 
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó 
ügy tárgyát képezi, 

c) visszasorolás esetén az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerinti kártalanítási kötelezettség fennáll. 

a követelmény teljesítése: A módosítás során egyik feltétel sem áll fenn. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (5): A településrendezési eszközök készítése során a beépítésre szánt 
területként kijelölt, de még a terület-felhasználásnak megfelelően nem kialakult zártkerti 
területek esetén meg kell vizsgálni a visszasorolás lehetőségét a valós területhasználat, 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti művelési ágak, a meglévő építmények rendeltetése 
alapján. 

a követelmény teljesítése: Új településrendezési eszköz az eljárás során nem készül. 
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követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 6.§ (6): A központi belterülettel szerves településszerkezeti kapcsolatban 
nem álló zártkertek területén – a különleges terület kivételével – új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. A központi belterülettel szerves településszerkezeti kapcsolatban 
áll az érintett zártkert, ha 

a)       az a meglévő belterülethatártól számított legfeljebb 2000 méteren belül fekszik 
és szilárd burkolatú helyi gyűjtőúttal megközelíthető, és 

b) közösségi közlekedési eszköz megállóhelyének legfeljebb 500 méteres körzetében 
található 

a követelmény teljesítése: A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 7.§ (1): Települési térségben lévő, jogszabály szerint lehatárolt 
barnamezős terület újrahasznosítása, fejlesztése érdekében olyan terület-felhasználási 
egységet kell kijelölni, mely elősegíti annak integrálódását a kialakult településszövetbe, 
összhangban van a szomszédos területek terület-felhasználásával és városok esetében 
elősegíti a térszervező szerep erősödését. 

a követelmény teljesítése: A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 7.§ (2): 1 ha-nál nagyobb új lakó-, gazdasági és üdülőterület kijelölését 
megelőzően tisztázni kell a beépítés infrastrukturális feltételeit, valamint az útépítési és 
közművesítési hozzájárulás kötelezettségének teljesítésével érintettek körét. 

a követelmény teljesítése: 
A módosítás során létrejövő kereskedelmi szolgáltató terület kiterjedése nem éri el az 
1,0 ha-t. A mezőgazdasági üzemi terület kialakítása egyik kategóriába sem sorolt, így 
arra a feltétel nem vonatkozik. 

követelmény: 
5/2020 (VI. 26.) 7.§ (3): Hagyományosan vidéki településeken új beépítésre szánt terület 
kijelölése során meg kell vizsgálni a települési térségben lévő felhagyott telkek, 
telekcsoportok adott fejlesztésre való alkalmasságát. 

a követelmény teljesítése: 
A település az egyéb város övezetéhez tartozik. 
A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 7.§ (4)-(5): Az 5. § (1) bekezdésének ad) pontjával érintett települések, 
valamint a 3.13. melléklet szerinti „Záhony-Kisvárda térségébe” tartozó települések helyi 
építési szabályzata a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területre az országos 
településrendezési követelményektől eltérően az építési telek megengedett legnagyobb 
beépítettségét 70%-ban, legkisebb zöldfelületét 15%-ban is megállapíthatja, amennyiben 
az érintett telkek: 

a)   a településrendezési eszközökben lehatárolt barnamezős területek, vagy 

b) az érintett építési telkek már beépült gazdasági területen találhatók, és a 
gazdasági tevékenységek helyhez kötöttsége miatt nincs mód a telephely területének 
bővítésére. 

(5) A (4) bekezdés szerinti eltérés nem alkalmazható településközpontban elhelyezkedő, 
vagy lakóterülettel körülvett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek esetén. 

a követelmény teljesítése: 
A módosítás során kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület nem került tervezésre. 
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24. Térségi együttműködések övezete 

követelmény: 

5/2020 (VI. 26.) 8.§ (2): A Debrecen-Nyíregyháza urbanizációs tengellyel érintett 
települések településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési 
stratégiájának készítése során olyan célokat, részcélokat, beavatkozásokat kell 
meghatározni, melyek erősítik a térség beépített területeinek és infrastruktúrájának 
minőségi fejlesztését, különösen: 

a)   a lakóterületek minőségi fejlesztését, 

b)   a központok, átszállási pontok elérhetőségének javítását, 

c)   az átszállási pontok környezetének rendezését, ingázás komfortjának növelését (pl. 
vasútállomások, autóbusz állomások), 

d)   a térszervező szerepű szolgáltatások erősítését és 

e)   a kerékpárút-hálózat folytonossá tételét. 

a követelmény 
teljesítése: 

Az urbanizációs tengely nem érinti a települést. 

 

25. Határon átnyúló együttműködés övezete 

követelmény: A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 

 

27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (2) A különleges mezőgazdasági üzemi terület vagy 
gazdasági terület kijelölését megelőzően vizsgálni kell, hogy az adott településen 
rendelkezésre áll-e más, olyan meglévő major vagy gazdasági telephely, mely alkalmas a 
fejlesztés megvalósítására. 

a követelmény teljesítése:  
 

A település közigazgatási területén belül a tervezett rendeltetésnek megfelelő 
(nagyüzemi állattartásra alkalmas), már beépítésre szánt, részben beépítetlen (teljes 
egészében alulhasznosított) terület közvetlenül az érintett terület mellett is található, 
annak első ütemes kiinduló telepe. 

követelmény: 
 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (3) A természetvédelmi szempontból kiemelten kezelendő 
gyepterületek csak olyan korlátozott használatú mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe sorolhatók, mely a gyepterületek fenntartását, kutatását 
és bemutatását szolgálják. 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (4) Erdőterület területfelhasználási egység csak a 
mezőgazdasági (mezővédő fásítás), árvízvédelmi, táj-, és természetvédelmi vagy a 
településökológiai célokkal összhangban és a tájkarakterhez illeszkedő módon jelölhető 
ki. 

a követelmény teljesítése:  A módosítás során ilyen terület nem került kijelölésre. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (5) Amennyiben a térségi szerkezeti terv nem 
vízgazdálkodási térségként jelöli az övezet területén lévő 1 ha feletti egybefüggő nádas 
művelési ágú alrészleteket, ex-lege védett lápokat és szikes tavakat, akkor azokat 
természetközeli terület területfelhasználásba kell sorolni. 

a követelmény teljesítése:  A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 

követelmény: 
5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (6) Vizes élőhelyek csak olyan területfelhasználási 
egységbe  sorolhatók, melyek azok fenntartását vagy élőhely-rekonstrukcióját biztosítják. 

a követelmény teljesítése:  A módosítás során ilyen terület nem került felhasználásra. 
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követelmény: 
5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 11.§ (7) A VTT tározók területén a valós használatnak 
megjelelő területfelhasznlási egységeket kell megállapítani. 

a követelmény teljesítése:  VTT-tározó területével a módosítás nem érintett. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 12.§ (2) Új beépítésre szánt különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kijelölése esetén a MaTrT 12. § (3) bekezdésének előírását azzal az eltéréssel kell 
alkalmazni, hogy a területnövekmény 5%-ának megfelelő mértékben védelmi 
rendeltetésű erdőterületet (mezővédő erdősávként) kell kijelölni, mely elősegíti az adott 
fejlesztéshez kapcsolódó nagytáblák tagolását, a mezsgyék fásítását, a tájba illesztést és 
szélerózió hatásának csökkenését. A kijelölést a biotóphálózati rendszer fejlesztésének 
szempontjai figyelembe vételével kell elvégezni. 

a követelmény teljesítése:  
A tervezett telep nagylétszámú szárnyas állomány tartására alkalmas, ezért 
állategészségügyi szempontból sem a telken belüli elemként, sem azon kívül önálló 
elemként fasor, erdősáv nem tervezett. 

követelmény: 

5/2020. (VI. 26.) X. fejezet 12.§ (3) Amennyiben a területek biológiai aktivitás-értékének 
számításáról szóló jogszabály előírásai szükségessé teszik, akkor az adott fejlesztés 
környezetében kell a (2) bekezdés szerinti módon további mezővédő védelmi rendeltetésű 
erdőterületet vagy korlátozott használatú mezőgazdasági terület-felhasználást (állandó 
gyepek) kijelölni.  

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során ilyen kijelölésre nincs szükség. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 
5/2020.(VI.26.) sz. megyei önkormányzati rendelet mellékleteinek kivágatai 

Az Ország Szerkezeti Terve 
 

 
 

1. Erdőgazdálkodási térség 
2. Mezőgazdasági térség 
3. Vízgazdálkodási térség 
4. Települési térség 
5. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek 
elhelyezésével igénybevett területek 
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7. Ökológiai hálózat magterületének övezet 
8. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezet 
9. Ökológiai hálózat puffer-területének övezet 

 

 

10. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete 
11. Jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
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12. Erdők övezete 
13. Erdőtelepítésre javasolt terület övezet 

 

 

14. Tájképvédelmi terület övezete 
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17. Nagyvízi meder övezete 
18. VTT-tározók övezete 

 

 

20. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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21. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
 

 

23. Térszervező városok és hagyományosan vidéki települések övezete 
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24. Térségi együttműködések övezete 

 

 

25. Határon átnyúló együttműködés övezete 
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27. Felső-Tisza menti komplex tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
28. Nyírségi vegyes tájgazdálkodási és turisztikai övezet 
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7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
A 419/2021. (VII. 15.) korm. rendeletben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település 
módosítással érintett területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi 
állapot tekintetében: 

 Jelenlegi aktivitási érték: 19,10 pont érték 

 Területváltozást követő érték: 23,90 pont érték 
 

Nagyecsed Város jelenlegi biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 
  

 
  

Ssz. Általános használat típusa Értékmutató 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

  

8. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 0 0 

10. Egyéb ipari gazdasági terület 0,4 6,54 2,62 

27. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 0 0 

35. Egyéb erdő terület 9,0 0 0 

36. Kertes mezőgazdasági terület 5,0 2,40 12,00 

37. Általános mezőgazdasági terület 3,7 1,21 4,48 

    Összesen:  19,10 
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Ssz. Általános használat típusa Értékmutató 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

  

8. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 0,52 0,21 

10. Egyéb ipari gazdasági terület 0,4 0 0 

27. Mezőgazdasági üzemi terület 0,7 6,33 4,43 

35. Egyéb erdő terület 9,0 0,69 6,21 

36. Kertes mezőgazdasági terület 5,0 2,61 13,05 

37. Általános mezőgazdasági terület 3,7 0 0 

    Összesen:  23,90 

 




